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На основу члана 46. став 1. тачка 1), став 2. и 4. Закона о локалним изборима („Сл.
гласник РС“, број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11,12/20, 16/20 - aутентично тумачење и
68720.) и члана 190. став 1. тачка 1) и члана 191. став 1, 2. и 4. Пословника Скупштине
општине Димировград („Сл. лист општине Димитровград“, број 16/19), Скупштина општине
Димитровград на седници одржаној 04.09..2020. године донела је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника Скупштине општине Димитровград
Жану Цоневићу са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ, због подношења
оставке.
Члан 2.
Решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-1
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 48. став 1, 2, 5. и 6.,
члана 49. став 1. и 5. и члана 56. став 1. и 6. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана
190. став 1. тачка и члана 191. став 1, 4. и 7. Пословника Скупштине општине Димитровград
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и Извештаја Одбора за административномандатна питања, Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 04.09.2020.
године, доноси:
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком мења се члан 1. став 1. Одлуке о верификацији мандата одборника
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 32/20), тако што:






у тачки 1. уместо одборника Владица Димитров, лекар специјалиста из
Димитровграда, Сутјеска 23, стоји одборник Вања Петров, професор физике из
Димитровграда, ул. ЈНА 21
у тачки 2. уместо одборника Жан Цоневић, царински заступник из Димитровграда, с.
Жељуша, стоји одборник Владан Димов, шпедитер из Димитровграда, ул. Најден
Киров 12
у тачки 20. уместо одборника Зоран Геров, дипломирани економиста из
Димитровграда, ул. Балканска 6/4, стоји одборник Васил Велчев, др. специјалиста
стоматологије из Димитровграда, ул. Балканска 8/4.

Члан 2.
Мандат новоизабраним одборницима почиње да тече даном потврђивања мандата, a
траје до истека мандата одборника коjима је престао мандат.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-2
У Димитровграду, 04.09.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник
РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 22. - 33. и 43.
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ГЛАСАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење и утврђивање резултата гласања за чланове
Општинског већа општине Димитровград (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
1. СРЂАН САВОВ, одборник са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ
ДЕЦУ.
2. СТРАТКО ПЕЈЧЕВ, одборник са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА БУГАРА –
НЕБОЈША ИВАНОВ
3. САЊА МИЛЕНКОВ, одборник са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка
партија Србије (СПС)“
Члан 2.
Председник Комисије је најстарији одборник из реда чланова Комисије.
Члан 3.
Задатак Комисије је спровођење и утврђивање резултата гласања за председника
општине Димитровград, заменика председника општине Димитровград и чланове
Општинског већа општине Димитровград.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
Број: 06-103/2020-17/2-3
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 12), члана 45. став 1, 2, 3, 6, 7, 8. и 9. и члана 51.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 –
др. закон и 47/18), члана 40. став 1. тачка 17), члана 61. став 1, 4, 5, 6. и 7., члана 62 и члана
74. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 39 –
44. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 04.09.2020. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
За чланове Општинског већа општине Димитровград бирају се:
1. ТАМАРА МИЛОШЕВ, социјални педагог, с. Жељуша.
2. ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ, мастер туризмолог и мастер инжењер менаџмента, с.
Суково.
Члан 2.
Мандат чланова Општинског већа општине Димитровград из члана 1. овог Решења
почиње 04.09.2020. године.
Члан 3.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-4
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 30. став 4. Закона о агенцији за борбу против корупције („Сл.гласник
РС“ бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 – УС, 67/2013 – УС, 112/2013 – аутентично тумачење и
8/2015 - УС), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној 04.09.2020. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДРУГОГ ПОСЛА

Члан 1.
Даје се позитивно мишљење Владици Димитрову, председнику општине
Димитровград, за додатно радно ангажовање, ван радног времена, у трајању до 1/3 радног
времена у складу са законом, на пословима радиолога у Дому здравља Димитровград.
Члан 2.
Ово Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-5
У Димитровграду, 04.09.2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 1. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Сл.
гласник РС“, бр. 34/01, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр. др. закона, 116/08 - др. закони, 92/11,
99/11 - др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16 - др. закон), члана 36. став 1. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана
39. и члана 40. став 1. тачка 1). Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19) и члана 189. Пословника општине Димитровград („Сл. лист
општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној
дана 04.09.2020. године, донела је

О Д Л У К У
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД

Члан 1.
У Одлуци о примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини
Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр. 57/16 и 10/17) члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Шефу одборничке групе припада накнада за обављање одборничке функције и
функције шефа одборничке групе у месечном нето износу 15.000 динара
Заменику шефа одборничке групе припада накнада за обављање одборничке
функције и функције заменика шефа одборничке групе у месечном нето износу 10.000
динара
Одборнику припада накнада за обављање одборничке функције у месечном нето
износу 8.000 динара
Лицима из става 1, 2. и 3. овог члана припада накнада за присуство седници
Скупштине општине у нето износу 2.000 динара
Право на накнаду из става 4. овог члана остварује се на основу евиденције о
присутности одржаној седници.
Лицима из става 1, 2. и 3. овог члана припада накнада трошкова превоза насталих за
долазак на седнице Скупштине општине и радних тела у висини цене превозне карте у
јавном саобраћају.
Лицима из става 1, 2. и 3. овог члана припада накнада трошкова за службено
путовање у складу са прописима којима се уређује накнада ових трошкова у органу локалне
самоуправе.
Члан 2.
После члана 8. додају се чл. 8а - 8в, који гласе:
„Члан 8а.
Председницима сталних радних тела Скупштине општине припада накнада за рад у
радним телима у месечном нето износу 15.000 динара.
Члановима сталних радних тела Скупштине општине припада накнада за присуство
седницама радних тела у нето износу 1.600 динара по седници.
Актом о образовању повремених радних тела Скупштине општине, Савета за
међунационалне односе, Савета за развој општине, Комисије за планове и Радног тела за
праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Димитровград 2017-2021
утврђује се висина накнаде за рад председника и чланова радних тела.
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Лицима из става 1, 2. и 3. овог члана припада накнада трошкова превоза насталих за
долазак на седнице радних тела у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.
Лицима из става 1, 2. и 3. овог члана припада накнада трошкова за службено
путовање у складу са прописима којима се уређује накнада ових трошкова у органу локалне
самоуправе.
Лица из става 1, 2. и 3. овог члана која су запослена у Општинској управи и код
индиректних корисника буџета немају право на накнаду за присуство седницама радних
тела и накнаду трошкова превоза насталих за долазак на седнице радних тела, ако се
седница одржава у току радног времена.
Права утврђена у овом члана остварују се на основу евиденције о присутности
одржаној седници.“
Члан 8б.
Актом о образовању радних тела (комисије, савети, одбори, радне групе, тимови
итд.) Општинског већа, Општинске управе и председника Општине утврђује се висина
накнада за рад и других трошкова председника и чланова радних тела.
Председници и чланови радних тела из става 1. овог члана који су запослени у
Општинској управи и код индиректних корисника буџета немају право на накнаду за
присуство седницама радних тела и накнаду трошкова превоза насталих за долазак на
седнице радних тела, ако се седница одржава у току радног времена.
Члан 8в.
Плате, накнаде и другим примањима утврђена овом Одлуком исплаћују се из
средстава буџета општине Димитровград на текући рачун носиоца права.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. лист општине
Димитровград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за прописе и управу Скупштине општине Димитровград,
образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-31 од 18.10.2019. године, у саставу:
1. ДРАГАН ВЕЛИЧКОВ – лекар, Иво Андрић 7, Димитровград – председник,
2. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ – дипломирани правник, с. Лукавица – заменик
председника,
3. СРЂАН САВОВ – царински службеник, Хиландарска 41, Димитровград – члан,
4. МИЛИСАВ НИКОЛОВ – професор, с. Лукавица, Димитровград - члан
5. МАЈА ЂУРОВ ЗЛАТКОВ – васпитачица, с. Белеш, Димитровград - члан
6. ЗОРАН ХРИСТОВ – машински техничар, Балканска 104ц, Димитровград – члан,
7. ИВАН ЂУРОВ – пензионер, Сутјеска 92, Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
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ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 78.
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОПИСЕ И УПРАВУ
Члан 1.
Образује се Одбор за прописе и управу у саставу:
1. МИЛАН АНДРЕЈЕВИЋ дипл.правник, ул. Бошко Буха 16/10, Димитровград –
председник,
2. САШКО МИТОВ гимназија, ул. Балканска 14/1, Димитровград – заменик
председника,
3. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ – дипл.правник, с. Лукавица, Димитровград – члан,
4. АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ – дипл.правник, с. Лукавица, Димитровград – члан,
5. СРЂАН ХРИСТОВ – дипл.правник, ул. Балканска 104а, Димитровград – члан
6. ВЛАДАН ДИМОВ – економиста, ул. Најден Киров 12, Димитровград – члан
7. МАЈА ЂУРОВ ЗЛАТКОВ – васпитач, Белеш, Димитровград – члан,
8. ИВАН ДЕНЧЕВ – дипл.правник, ул. Христо Ботев 12а – члан.
Члан 2.
Одбор за прописе и управу разматра усклађеност предлога одлука и других општих
аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје
предлоге и мишљења Скупштини.
Одбор прати стање у области нормативне делатности Скупштине и указује на
потребу доношења, односно усаглашавања одлука и других општих аката, утврђује
пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине, разматра и утврђује предлоге
аутентичног тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.
Одбор даје мишљење о предлогу Статута, његовој измени и допуни. Одбор прати
спровођење Статута и даје предлог аутентичног тумачења његових одредби, а разматра и
питања везана за промену статута предузећа, установа и других организација чији је
оснивач Општина и о томе доставља Скупштини своје мишљење.
Овај Одбор утврђује предлог Пословника о раду Скупштине, односно предлог о
измени и допуни овог акта.
Одбор, у складу са законом, утврђује предлог мишљења или одговора Уставном суду
Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и
других општих аката које је донела Скупштина.
Одбор разматра остваривање система локалне самоуправе у Општини, остваривање
послова државне управе које Република повери Општини, разматра питања организације
рада управе и даје мишљење о предлогу Одлуке о организацији Општинске управе,
разматра питања међуопштинске сарадње и подноси предлоге надлежном органу за
успостављање, одржавање и даље развијање односа и веза Општине са другим општинама
и градовима у земљи и иностранству, питања остваривања слобода, права и дужности
грађана, као и друга питања из области локалне самоуправе и управе.
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Одбор разматра представке и притужбе које грађани упућују Скупштини, као и
представке уступљене од стране републичких
органа, испитује њихову основаност,
предлаже Скупштини доношење одговарајуће одлуке и мере које треба предузети у циљу
отклањања утврђених неправилности у раду органа Општине, о чему обавештава
подносиоце.
У поступку разматрања представки и притужби, овај Одбор прибавља извештаје од
органа и организација на које се наведени поднесци односе, у року који сам одређује.
Одбор утврђује предлоге назива улица, тргова, заселака и делова насељених места
на територији Општине, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених предлагача.
Одбор разматра питања из области људских и мањинских права као и питања
сарадње са градовима и општинама у земљи и иностранству.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И
ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за локални економски развој, привреду и финансије
Скупштине општине Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-32 од
18.10.2019. године, у саставу:
8. ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ – специјалиста стоматологије, Балканска 8/4, Димитровград –
председник,
9. ПЕТАР КОСТОВ – магистар менаџмента, Светосавска 20 – заменик председника,
10. ИГОР СОКОЛОВ – дипломирани економиста, Белеш, Димитровград – члан,
11. СЛАВКО ЗАРКОВ – економиста, Жељуша, Димитровград - члан
12. МИЛАН МИЛОШЕВИЋ – економиста, Борачка 30, Димитровград - члан
13. АНЂЕЛ ИВАНОВ – економиста, Балканска 10/3, Димитровград – члан,
14. АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЈЕВ – специјалиста ветеринарске медицине, Борачка 1,
Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
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ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 78.
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И
ФИНАНСИЈЕ
Члан 1.
Образује се Одбор за локални економски развој, привреду и финансије у
саставу:
1. ЕЛЕНКО ПЕТРОВ – машински
Димитровград – председник,

инжењер,

ул.

Власаки

Алексов

29,

2. ИГОР СОКОЛОВ – дипл. економиста, Белеш, Димитровград – заменик
председника,
3. MAJA ВАСОВ – статистичар, ул. Хилендарска 3, Димитровград – члан,
4. САША ВАСИЉЕВИЋ
Димитровград - члан

–

царински

службеник,

ул.

Бошко

Буха 16/3,

5. МИЛАН МИЛОШЕВИЋ – економиста, ул. Борачка 30, Димитровград - члан
6. ДАНИЈЕЛ ГЕОРГИЈЕВ – дипл. еконимиста, с. Жељуша, Димитровград – члан,
7. ПЕТАР КОСТОВ – магистар менаџмента, ул. Светосавска 20, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Одбор за локални економски развој, привреду и финансије разматра и даје
мишљење на предлог програма развоја Општине и појединих делатности и предлаже мере
за његово спровођење, разматра стратешке планове и друга документа од значаја за
економски развој Општине, разматра предлоге одлука из области привреде, занатства,
туризма, угоститељства и трговине.
Одбор разматра предлоге одлука и других општих аката који се односе на
финансирање послова Општине, таксе, накнаде и друге јавне приходе, програме развоја
делатности за које је надлежна Скупштина, буџет, одлуку о завршном рачуну буџета,
зајмове и задуживање Општине и друга економско-финансијска питања, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљења о предлозима других
овлашћених предлагача.
Одбор разматра питања из области имовинско-правних односа и сва друга питања из
области локалног економског развоја, привреде и финансија.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
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Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за друштвене делатности Скупштине општине
Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-33 од 18.10.2019. године, у
саставу:
1. МИЛАН АНДРЕЈЕВИЋ –
Димитровград – председник,

царински

службеник,

Балканска

5,

2. СНЕЖАНА ПЕЈЧИЋ, наставник биологије, Нушићева 4 – заменик
председника,
3. ИРЕНА ПЕЈЧЕВ – васпитачица, Десанке Максимовић 8, Димитровград
– члан,
4. САШКО МИТОВ – гимназија, Балканска 14/1, Димитровград - члан
5. АНКИЦА МАНОИЛОВ – техничар продаје, с. Лукавица, Димитровград члан
6. БРАНИСЛАВ ВАСОВ – професор спорта
Пастерова 18, Димитровград – члан,

и

физичке

културе,

7. МАРИЈАНА МИТОВ – професор разредне наставе, с. Градиње,
Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 80. Пословника
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина
општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Образује се Одбор за друштвене делатности у саставу:
1. ЗОРАН АНДОНОВ – политиколог, Борачка 31, Димитровград –
председник,
2. ИРЕНА ПЕЈЧЕВ - васпитач, ул. Десанке Максимовић 8, Димитровград –
заменик председника,
3. ДЕЈАН ЦВЕТКОВ– дипл. географ-туризмолог, ул. Христо Смирненски
10/2, Димитровград – члан
4. МАРИЈАНА МИТОВ – професор разредне наставе, с. Градиње,
Димитровград – члан
5. БИЉАНА МИЈАЛКОВ
Димитровград - члан

– професор, ул. Боре Станковића 22а,

6. ДИМИТРИНА ВЕЛКОВ - новинар, ул. Балканска 96, Димитровград –
члан,
7. САЊА МИЛЕНКОВ – виша медицинска сестра, с. Жељуша,
Димитровград – члан.
Члан 2.
Одбор за друштвене делатности разматра годишње програме и извештаје о раду
установа чији је оснивач Општина из области образовања, културе, спорта, здравства,
друштвене бриге о деци, социјалне заштите, информисања, разматра питања и проблеме у
областима уметничког стваралаштва, бриге о младима, малолетничке деликвенције, бриге о
особама са посебним потребама, родне равноправности и једнаких могућности за све,
заштите породице и слично.
Одбор разматра предлог буџета Општине, посебно у делу који се односи на
финансирање програма друштвених делатности и програме верских заједница, а своје
мишљење, ставове, закључке и сугестије доставља Скупштини ради доношења
одговарајућих одлука.
Одбор је дужан да разматра евентуалне приговоре установа чије програме
финансира Општина из свог буџета, а који се односе на реализацију усвојеног програма и
финансијског плана одређене делатности, установе или организације, и да о томе обавести
Скупштину.
Одбор прати и разматра питања односа и сарадње Скупштине са верским
заједницама, помаже им у решавању проблема на које наилазе, стара се о стварању и
очувању добрих међуконфесионалних односа, међусобног уважавања и верске и
међунационалне толеранције, врши друге послове из области односа са верским
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заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука које се односе на
верске заједнице и даје мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-12
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности Скупштине општине Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/201917/33-34 од 18.10.2019. године, у саставу:
1. СЛОБОДАН АНТОВ – дипл. инж. грађевине, Балканска 20, Димитровград –
председник,
2. ЂОРЂЕ МАРИНКОВ – струковни инж. Саобраћаја – специјалиста, с. Жељуша
– заменик председника,
3. ВАСИЛ ПЕЈЧЕВ – машински инжењер, Десанке Максимовић 8, Димитровград
– члан,
4. МИРЧА СОТИРОВ – пензионер, с. Бачево, Димитровград - члан
5. ЉУБИША СОКОЛОВ – механичар за машине и алате, Борачка 8а,
Димитровград - члан
6. ИВАНА ИСИЋ – инжењер саобрачаја, Балканска 7, Димитровград – члан,
7. ВАСИЛ ТАШКОВ – менаџер грађевине, Стара планина 3, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-13
УДимитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 81.
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Образује се Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности у саставу:
1. БОБАН ПЕТРОВ – дипл.имж.машинства, ул. Иво Андрић 11, Димитровград –
председник,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ВАСИЛ ТАШКОВ – менаџер грађевине, ул. Стара Планина 3, Димитровград –
заменик председника,
СТРАТКО ПЕЈЧЕВ – предузетник, Десанке Максимовић 8а, Димитровград –
члан,
ИВАНА ИСИЋ – инжењер саобраћаја, ул. Балканска 7, Димитровград - члан
АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВ – струк.инж.геодезије-спец, ул. Балканска 61,
Димитровград - члан
ЦВЕТКО ИВАНОВ – дипл.инж.технологије, ул. Балканска 80/4, Димитровград
– члан,
АЛЕКСАНДАР ГЕОРГИЈЕВ – др.спецветеринмедицине, ул. Борачка 1,
Димитровград – члан.
Члан 2.

Одбор за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности разматра
питања из области урбанизма, стамбено-комуналних делатности и уређивања грађевинског
земљишта, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и других општих аката
који се односе на обављање и развој комуналних делатности, уређивање грађевинског
земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе, просторног планирања и урбанизма на
територији Општине, јавни градски и приградски превоз путника (линијски и ванлинијски),
изградњу, одржавање и коришћење локалних и некатегорисаних путева и улица, развоја
инфраструктуре на подручју месних заједница, као и друга питања из ове области, као и
давање мишљења о предлозима других овлашћених предлагача.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
Број: 06-103/2020-17/2-14
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне
средине Скупштине општине Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/3335 од 18.10.2019. године, у саставу:

1. СТРАТКО ПЕЈЧЕВ – гимназија, Десанке Максимовић 8а, Димитровград – председник,
2. СИЛВИЈ ДИМИТРОВ – логопед, с. Радејна – заменик председника,
3. ЉИЉАНА НАУМОВСКИ – гимназија, Десанке Максимовић 11, Димитровград – члан,
4. ДЕЈАН СОКОЛОВ – ветеринарски техничар, Христо Ботев 41, Димитровград – члан
5. НИКОДИЈА ВЕЛИНОВ – инжењер сточарства, Омладинских бригада 17, Димитровград –
члан
6. МИРКО ЛЕКОВ – техничар за управне послове, с. Градиње, Димитровград – члан,
7. СТАНИМИР АНДРЕЈЕВИЋ – машински техничар, Балканска 5, Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-15
УДимитровграду, 07.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 82. Пословника
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина
општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 1.
Образује се Одбор за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне
средине у саставу:
1. ДАМИР ТАКОВ – ветеринар, ул. Сутјеска 59а, Димитровград – председник,
2. НИКОЛА ДАВИТКОВ – комецаријалиста, с. Гуленовци, Димитровград –
заменик председника,
3. МИЛКО СОКОЛОВ – техничар трговине, ул. Христо Смирненски 3/1,
Димитровград – члан,
4. ВАСИЛ ПЕЈЧЕВ – машински инжењер, ул. Десанке Максимовић 8,
Димитровград - члан
5. СЛОБОДАН КОЛЕВ – пензионер, с. Смиловци, Димитровград - члан
6. ЉУБИША КОСТОВ – инж.пољопривреде, с. Планиница, Димитровград –
члан,
7. ДЕЈАН СОКОЛОВ – ветеринарски техничар, ул. Христо Ботев 41,
Димитровград – члан.
Члан 2.
Одбор за пољопривреду, рурални развој и заштиту животне средине разматра
питања из области развоја и планирања, усмеравања и подстицања развоја пољопривреде
и уређења сеоских подручја и развоја села, шумарства и водопривреде, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других
овлашћених предлагача.
Одбор прати и разматра питања везана за екологију, заштиту и унапређење животне
средине, ваздуха, природе и природних добара, заштиту од буке и прати активности на
спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, предлаже
Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје мишљење о предлозима других
овлашћених предлагача.
Одбор подстиче рад месних заједница, разматра питања од интереса за грађане у
месним заједницама, предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука и даје
мишљење о предлозима других овлашћених предлагача које се односе на месне заједнице.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
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Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-16
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Члан 1.
Престаје мандат Одбора за социјална питањa Скупштине општине Димитровград,
образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-36 од 18.10.2019. године, у саставу:
1. ИВАН ДЕНЧЕВ – пензионер, Христо Ботев 12а, Димитровград –
председник,
2. СТАНИКА СОТИРОВ – трговац, Видлич 27 – заменик председника,
3. МАРИЈА ТОДОРОВ – логопед, Христо Смирненски 8/1, Димитровград –
члан,
4. МАЈА ВАСОВ – статистичар, Хиландарска 3, Димитровград - члан
5. ТАМАРА МИЛОШЕВ – социјални педагог, с. Жељуша, Димитровград члан
6. МАРТИН МАНОИЛОВ
Димитровград – члан,

–

струковни

економиста,

Нишава

7. АНИТА ГЕОРГИЈЕВ – економ, Радничка 8, Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-17
УДимитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

5,
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63. и 83.
Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Члан 1.
Образује се Одбор за социјална питањa у саставу:

1. ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ – специјалиста стоматологије, ул. Балканска 8/4, Димитровград

–

председник,
2. ЈЕЛЕНА БОРИСОВ – дипл.економиста, ул. 8 септембар 17а, Димитровград – заменик
председника,
3. СТАНИКА СОТИРОВ – трговац, ул. Видлич 7, Димитровград – члан,
4. ИВАН МАНОИЛОВ – туристички техничар, Белеш, Димитровград – члан
5. АНИТА КОСТОВ – социјални радник, с. Лукавица, Димитровград – члан
6. МАРИЈАНА МЛАДЕНОВ – струковни васпитач, с. Градиње, Димитровград – члан,
7. ДИВНА ДАВИТКОВ – професор разредне наставе, ул. Балканска 20/14, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Одбор за социјална питања разматра питања из области социјалне политике и
социјалне сигурности грађана, ради реализације својих задатака остварује тесну сарадњу са
институцијама из области социјалне заштите, предлаже Скупштини доношење
одговарајућих одлука и мера за превазилажење проблема.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-18
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 26

На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Члан 1.
Престаје мандат Комисијe за родну равноправност Скупштине општине
Димитровград, образованe Решењем бр. 06-106/2019-17/33-38 од 18.10.2019. године, у
саставу:
1. СУЗАНА МИЛЕВ – медицинска сестра, Балканска 4, Димитровград – председник,
2. ЦВЕТАНКА РАНЧЕВ – рачуноводствени техничар, Балканска 92 – заменик председника,
3. МАРИНА ДИМИТРИЈЕВИЋ – струковни економиста, с. Лукавица, Димитровград – члан,
4. ДАНИЈЕЛА КОСТОВ ПЕЈЧЕВ – професор информатике, Балканска 40, Димитровград –
члан
5. МИРЈАНА ПЕТРОВ – пензионер, Детко Петров 22, Димитровград – члан
6. ИВАНА ПЕТРОВ – гиманзија, Раковски 3, Димитровград – члан,
7. ДАЛИБОР ГЛИГОРОВ – корепетитор КУД-а, 9 мај 10, Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-19
УДимитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 27

На основу члана 39. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009), члана
36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014,
101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл.
лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63, 84. став 2. и члана 86. Пословника
Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина
општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
Члан 1.
Образује се Комисија за родну равноправност у саставу:
1. ИВИЦА МЛАДЕНОВ – струковни економиста, с. Жељуша, Димитровград – председник,
2. АНКИЦА МАНОИЛОВ – тех. продаје, с. Лукавица, Димитровград – заменик председника,
3. МИЛАН ВЕЛКОВ – економиста, ул. Славјанска 10, Димитровград – члан,
4. СУЗАНА МИЛЕВ – медисинска сестра, ул. Балканска 4, Димитровград – члан
5. МАРТИН МАНОИЛОВ – струковни економиста, ул. Нишка 5а, Димитровград – члан
6. БОЖАНА ДАВИТКОВ – пензионер, ул. Бошко Буха, Димитровград – члан,
7. АНЂЕЛКА БОШКОВ – виша медицинска сестра, ул. Балканска 6/24, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Комисија за родну равноправност разматра предлоге одлука и других општих аката
које доноси Скупштина са становишта унапређивања родне равноправности, сагледава
резултате вођења политике и извршавања аката Скупштине од стране извршних органа
Општине и других органа и функционера одговорних Скупштини у погледу поштовања родне
равноправности, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућносати на нивоу
Општине, разматра локалне акционе планове из области родне равноправности и примене
стандарда о равномерној заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у
јавном и политичком животу Општине.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-20
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 28

На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Члан 1.
Престаје мандат Саветa за праћење примене Етичког кодекса Скупштине општине
Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-39 од 18.10.2019. године, у
саставу:
1. МИЛАН ВЕЛКОВ – економиста, Славјанска 10, Димитровград – председник,
2. СИЛВИЈА ЈОСИФОВ – економиста, Пастерова 16 – заменик председника,
3. БОБАН ПЕТРОВ – организатор продаје нафте и нафтних деривата, Нишава 30а,
Димитровград – члан,
4. ДИЈАНА ВЕСКОВ – струковни васпитач, Ћирило и Методије 16а, Димитровград – члан
5. ЉИЉАНА ПЕТКОВИЋ – гимназија, с. Жељуша, Димитровград – члан
6. НАТАША НЕНОВ – електротехничар телекомуникација, с. Жељуша, Димитровград –
члан,
7. ДИВНА ДАВИТКОВ – професор разредне наставе, Балканска 20/14, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-21
УДимитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 29

На основу члана 39. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр.
104/2009), члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63, 84. став 2. и
члана 88. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“,
бр. 16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године,
донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА
Члан 1.
Образује се Савет за праћење примене Етичког кодекса у саставу:
1. БОЈАНА ЈОСИФОВ – струковни економиста, ул. Васил Левски 9, Димитровград –
председник,
2. БРАНИСЛАВ БОРИСОВ – шпедитер, ул. Забрђе 3, Димитровград – заменик председника,
3. РОСИЦА НИКОЛОВ – струковни инжењер, с. Лукавица, Димитровград – члан,
4. КАТАРИНА ИЛИЕВ – болничар, ул. Сутјеска 69, Димитровград – члан
5. ИВАНА ПЕТРОВ – гимназија, ул. Раковски 3, Димитровград – члан
6. МАРГАРИТА МИНЕВ ИВАНОВ ул. Христо Ботев 73, Димитровград – члан,
7. ДРАГАН ТОДОРОВ – правник, ул. Власаки Алексов 19, Димитровград – члан.
Члан 2.
Савет за праћење примене Етичког кодекса прати примену Етичког кодекса
понашања функционера локалне самоуправе у Србији, пружа објашњења и даје мишљења у
вези са његовом садржином, прати да ли се функционери Општине придржавају одредаба
Етичког кодекса, анализира догађаје и појаве од значаја за успешну примену Етичког
кодекса, промовише његову примену преко средстава јавног информисања и даје препоруке
функционерима, грађанима и медијима.
Савет за праћење примене Етичког кодекса даје савете и смернице у вези са
пријављивањем приватног интереса одборника, води евиденцију о пријавама приватног
интереса, прати извршавање обавезе пријављивања приватних интереса одборника и о
томе сачињава извештај.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
Број: 06-103/2020-17/2-22
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 30

На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 66. став 2. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Члан 1.
Престаје мандат Корисничког савета јавних служби Скупштине општине
Димитровград, образованог Решењем бр. 06-106/2019-17/33-37 од 18.10.2019. године, у
саставу:
1. ДАЛИБОР МИЛАНОВ – ветеринарски техничар, Власаки Алексов 26, Димитровград –
председник,
2. ДЕЈАН РАДИВОЈЕВ – дипломирани правник, 8 септембар 2 – заменик председника,
3. СУЗАНА КОСТОВ – дипломирани економиста, Светосавска 20, Димитровград – члан,
4. ТРАЈКО МИЛОШЕВ – пензионер, с. Лукавица, Димитровград – члан
5. АЛЕКСАНДАР ИВАНОВ – гиманзија, Партизанска 12, Димитровград – члан
6. МАРИНА ДИМИТРОВ – гимназија, Христо Ботев 20, Димитровград – члан,
7. ИВАН РАНГЕЛОВ – ветеринарски техничар, Иво Андрић 29, Димитровград – члан.
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-23
УДимитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.

Број 34. 07.09.2020. године „Службени лист општине Димитровград“

СТРАНА 31

На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63, 84. став
2. и члана 89. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Члан 1.
Образује се Кориснички савет јавних служби у саставу:
1. АЛЕКСАНДАР ПЕЈЧЕВ – пензионер, ул. Балканска 65, Димитровград – председник,
2. АЛЕКСАНДАР ИВАНОВ – гимназија, ул. Партизанска 12, Димитровград – заменик
председника,
3. ИВИЦА ТОДОРОВ – радник, с. Жељуша, Димитровград – члан,
4. МАРИНА ДИМИТРОВ – гимназија, ул. Христо Ботев 20, Димитровград – члан
5. ИВАН РАНГЕЛОВ – ветеринарски техничар, ул. Иво Андрић 29, Димитровград – члан
6. ДИЈАНА ПЕТРОВИЋ – туризмолог, ул. Радничка 2, Димитровград – члан,
7. СОЊА ПЕТРОВ – струковни санит.еколог.инж., ул. Детко Петров 22, Димитровград –
члан.
Члан 2.
Кориснички савет јавних служби разматра планове, програме и извештаје јавних
служби, а нарочито остварени ниви обима и квалитета услуга јавних служби, цене
комуналних услуга, односно висину накнади за услуге јавних служби и о свом ставу
извештава Скупштину и јавност.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-24
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 36. став 1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 54) и члана 44.
став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/2019) и
члана 62. став 4. Пословника Скупштине општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 16/2019), Скупштина општине Димитровград на седници одржаној дана
04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
Престаје мандат Савету за здравље Скупштине општине Димитровград,
образованом Одлуком СО Димитровград, бр. 06-135/2019-17/35-28 од 18.12.2019.
године, у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Никола Јорданов, председник
Милан Ставров, заменик председника
Ненад Стојанов, из реда локалне самоуправе, члан
Драган Величков, из здравствене установе примарне задравствене заштите, члан
Радмила Зец, из надлежног института/завода за јавно здравље, члан
Драган Милић, из Републичког фонда за здравствено осигурање, члан
Обрен Глигоријевић, из реда удружења пацијента, члан
Члан 2.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-25
У Димитровграду, 04.06.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Сл. гласник РС'', бр. 25/2019),
члана 15. Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“ бр. 25/2016), члана 38. и 42. Закона о
правима пацијената („Сл. гласник РС“ бр. 45/2013 и 25/2019– др. закон) и 87.
чланаПословникаСкупштине општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр.
16/2019), Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана04.06.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
Члан 1.
ОбразујесеСавет за здравље као посебно стално радно тело Скупштине општине
Димитровград и уређује се његов састав, мандат чланова, делокруг и друга питања од
значаја за рад Савета.
Члан 2.
Савет за здравље се образује у следећем саставу:
Ангел Јосифов, председник
Јасмина Соколов, заменик председника
Чланови:
1. Ђурђица Ђуров Маринков, из реда локалне самоуправе,
2. Др Драган Величков, из здравствене установе примарне задравствене
заштите,
3. Др Радмила Зец, из надлежног института/завода за јавно здравље,
4. Драган Милић, из Републичког фонда за здравствено осигурање,
5. Славица Манић, из реда удружења пацијента.
Члан 3.
ЗадациСавета:
1) у области заштите права пацијента:
-

-

-

разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи
и даје одговарујуће препоруке;
разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на
територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената;
подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и министарству
надлежном за послове здравља, а на територији Аутономне покрајине и органу
управе надлежном за послове здравља.

2) у области јавног здравља:
-

-

међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање
спровођења активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу,
заједничком активношћу са органом аутономне покрајине, јединицом локалне
самоуправе, носиоцима активности и другим учесницима у систему јавног здравља;
прати извештаје института и завода за јавно здравље о анализи здравственог стања
становништва на територији јединице локалне самоуправе која за то наменски
определи средства у оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана
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14. овог закона, као и предлаже мере за њихово унапређење, укључујући мере за
развој интегрисаних услуга у локалној самоуправи;
доноси предлог плана јавног здравља на локалном нивоу, који усваја скупштина
јединице локалне самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из
области јавног здравља;
иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођења мера за
очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних
незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији јединице локалне
самоуправе кроз посебне програме из области јавног здравља;
даје мишљења на извештај о остваривању посебног програма у области јавног
здравља, које доноси јединица локалне самоуправе;
учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним
ситуацијама из члана 11. овог закона;
јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног
здравља;
обавештава јавност о свом раду;
даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља
на својој територији, у складу са законом;
извештава јединице локалне самоуправе и завод односно институт за јавно здравље
о свом раду у областима деловања јавног здравља.

3) обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама
Статута, Пословника Скупштине општине и одредбама Пословника Савета за
здравље.
Члан 4.
Мандата изабраних чланова Савета за здравље траје до истека мандата Скупштине
општине Димитровградконституисанедана 20.08.2020. године.
Члан 5.
Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
Члан 6.
За обављање појединих стручних послова за потребе
општинеможе ангажовати друга правна и физичка лица.

Савета, Скупштина

Члан 7.
Председнику, заменику председника и члановима Савета за здравље припада
новчана накнада за учешће у раду Савета. Висина и начин исплате накнаде одређују се
према одлуци којом се уређују накнаде осталим радним телима.
Члан 8.
Стручне и административне послове за потребе Савета врши Општинска управа
општине Димитровград.
Члан 9.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.
Број:06-103/2020-17/2-27
У Димитровграду, 04.09.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 17. Закона о младима („Сл. гласник РС“, бр. 50/2011), члана 36. став
1. и 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др.
закон и 47/2018), члана 44. став 1. и 3. Статута општине Димитровград („Сл. лист општине
Димитровград“, бр. 6/19) и члана 62, 63, 84. и 85. Пословника Скупштине општине
Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19), Скупштина општине
Димитровград на седници одржаној дана 04.09.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О OБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
Образује се Савет за младе у саставу:
1. САНДРА СТАНИМИРОВ из Димитровграда, ул. Црногорска 2 - председник
2. ЗОРАН МАНИЋ из Димитровграда, ул. Његошева 13а - заменик председника,
3. СТЕФАН СТАЈЧЕВ из Димитровграда, ул. 9 мај 21 – члан,
4. БОРИС КОТЕВ из Димитровграда, ул. Нишка 6 – члан,
5. ДРАГАНА КОСТОВ из Димитровграда, с. Жељуша – члан,
6. АНДРИЈА ИГОВ из Димитровграда, ул. 8 март 34 – члан,
7. МИЛАН ПЕТРОВ из Димитровграда, ул. Иво Андрић 11 – члан.
Члан 2.
Савет за младе разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје
мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од
значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и
програмима за унапређење положаја младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о
предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини финансирају из
буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и учествује у изради стратегије и
локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање, као и
друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот
младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.
Члан 3.
Мандат изабраних траје до истека мандата Скупштине општине Димитровград
конституисане дана 20.08.2020. године.
Члан 4.
Решење објавити у „Сл. листу општине Димитровград“.

Број: 06-103/2020-17/2-28
У Димитровграду, 04.09.2020. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров, с.р.
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На основу члана 26. став 1. тачка 3. и члана 27. став 9. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 40.
став 1. тачка 38) Статута општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград”,
бр. 6/19), Скупштине општине Димитровград, на седници одржаној дана 04.09.2020.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Покреће се
Димитровград.

поступак

Члан 1.
прибављања непокретности

у

јавну

својину

општине

Члан 2.
Предмет прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке су катастарске парцеле
број: 7487 - грађевинско земљиште, уписанe у ЛН бр. 159, све КО Смиловци, у јавној својини
Републике Србије, без накнаде.
Члан 3.
Ради преноса права својине на непокретности из члана 2. ове Одлуке у јавну својину
општине Димитровград по окончању поступка код Дирекције за имовину Републике Србије и
Владе Републике Србије, задужује се Одељење за урбанизам, грађевинарство и комуналностамбену делатност да извршити упис права својине код надлежног органа.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Димитровград“.
Брoj: 06-103/2020-17/2-29
У Димитровграду, 04.09.2020. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
ИЗДАВАЧ:
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
Е-mail: skupstina@dimitrovgrad.rs
Тел: 010 / 361 – 582

